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Neticami, bet no pirmajām oficiā-
lajām aktivitātēm ministriju līmenī 
būs jau pagājuši 13 gari koncepciju 
izstrādes, finansējuma piesaistīšanas, 
iepirkumu veikšanas, projekta realizā-
cijas un kļūdu labošanas gadi. Beidzot 
e-veselības sistēmas iedarbināšanas 
datums tomēr šķiet reāls. Par to lieci-
na gan IT uzņēmumi, kas aktīvi testē 
pieslēgumus e-veselības videi, gan 
arī ārstu un interesentu apņemšanās 
testēt no interneta vides e-veselības 
portālā pieejamos pakalpojumus. 
NVD arī piedāvā no šā gada 1. oktob-
ra pirmajām ārstniecības iestādēm 
sākt darbu pilota režīmā ar jau reā-
liem datiem. 

E-VESELĪBAS VIDĒ 
BŪS CITĀDI

Sarunas ar ieinteresētajām pusēm, 
ārstiem, citiem risinājumu piegādātā-
jiem atklāj, ka joprojām ir pārliecība, 
ka viss, ko darām pašlaik, izmantojot 
papīra veidlapas, tāpat turpināsies, 
arī sākot strādāt ar e-veselības vidi, – 
tikai tad visi dokumenti būs jāaizpilda 

elektroniski un jāizmanto dators. Da-
ļēji tā arī būs, tomēr ir vēl viena atšķi-
rība, ar ko jārēķinās – tās ir pārmaiņas 
tieši no procesu viedokļa.

Visa pamats, lai e-veselības pakal-
pojumi būtu pieejami, ir darbs ar šo 
sistēmu tiešsaistes rezīmā. Minēšu 
līdzību ar maksājumu kartēm, jo tās 
lieto visi – sākot no pusaudža līdz 
sirmgalvim neatkarīgi no viņu dator-
prasmēm. 

KAS IR TIEŠSAISTES 
REŽĪMS? 

Līdzīgi kā veikalā, kad maksājam 
ar karti, – brīdī, kad ievadām PIN 
kodu un nospiežam zaļo taustiņu, 
tiek nosūtīts pieprasījums un pēc īsa 
mirkļa saņemta atbilde, vai pirkumam 
pietiek naudas, – to tad arī sauc par 
tiešsaistes režīmu – viss notiek dažās 
sekundēs. Retu reizi mums vēsta, ka 
ar karti nevaram maksāt, jo sistēma 
nedarbojas – tad nav iespējams iz-
mantot tik parocīgo maksāšanas vei-
du. Līdzīgi ir arī ar e-veselību – ja sis-
tēma kāda iemesla dēļ nedarbosies, 
ārsts nevarēs saņemt informāciju par 
pacientu, nevarēs izrakstīt e-recepti, 
darbnespējas lapu (DNL) utt.

Lai nodrošinātu tiešsaistes režimu,  
jābūt gan datoram, kas darbojas, 
gan labiem sakariem un interneta 
pieslēgumam ārsta darba vietā, gan 
arī NVD sistēmai ir jānodrošina, ka tā 
strādā 24 stundas dienā, 7 dienas ne-
dēļā, bez jebkādiem pārtraukumiem.

KĀDAS PĀRMAIŅAS 
SAGAIDĀMAS? 

E-recepte un DNL ir divi no e-vese-
lības pamatpakalpojumiem.

E-recepte
Izrakstot recepti, process ir diezgan 

vienkāršs, un to var veikt praktiski 
jebkādā situācijā, ja vien pie rokas ir 
recepšu veidlapas, pildspalva un ārsta 
zīmogs.

Sākot e-receptes izrakstīšanu 
(darbs notiek ar datoru), tiek pie-
prasīts receptes numurs – to piešķir 
e-veselības sistēma tiešsaistes režī-
mā. Nākamajā solī, kad jau saņemts 
receptes numurs, ārsts elektroniski 
aizpilda receptes formu, ievadot ne-
pieciešamo informāciju (tas notiek 
līdzīgi, kā izrakstot papīra recepti). 
Kad tas izdarīts, recepti nosūta tieš-
saistes režīmā uz e-veselības sistēmu 
pārbaudei, un, ja viss ir kārtībā, to 
saglabā e-recepšu datu bāzē, un tikai 
šai brīdī ārsts saņem elektronisku 
apstiprinājumu, ka recepte ir gatava 
izmantošanai – būtībā e-veselības 
sistēma apstiprina ārsta veikto darbu. 
Arī šeit nepieciešama tiešsaiste ar e-
veselības sistēmu, lai recepte tiktu sa-
glabāta un ārstam un pacientam būtu 
skaidrs apstiprinājums, ka recepti var 
izmantot. Bez šiem diviem tiešsaistes 
procesa soļiem recepte nav derīga 
un netiks uzskatīta par izrakstītu. Ār-
stam elektroniski piešķirtais receptes 
numurs ir spēkā 24 stundas no brīža, 
kad tas ir piešķirts. Ja recepti šajā lai-
ka posmā neaizpilda, to anulē. Jāņem 
arī vērā, ka e-veselības sistēma nemāk 
atpazīt ārsta parakstu vai zīmogu, 
tādēļ katrs ārsts tiek identificēts savas 
ārstniecības iestādes līmenī, elektro-
niski – piemēram norādot savu vārdu 
un tikai sev vien zināmu paroli vai 
kodu. Būtībā līdzīgi, kā internetban-
kas sistēmā, kad tai pieslēdzamies, 

E-veselības ĒRA IR KLĀT
Ilgi gaidītā e-veselības ēra Latvijā sāksies 2016. gada 1. janvārī. 

Kādus grozījumus tā sola ārstu ikdienas darbā?

Andris Rozentāls,
«Assistentis» 
valdes priekšsēdētājs

«Joprojām ir 
pārliecība, ka, 
strādājot e-veselības 
vidē, darbs būs 
līdzīgs, kā strādājot ar 
papīra veidlapām, 
tikai dokumenti 
būs jāaizpilda 
elektroniski.»

E-VESELĪBAS SISTĒMAS 
PAKALPOJUMI:

 darbnespējas lapa (DNL), 
 e-recepte, 
 elektroniskā veselības kartīte (EVK),  
 pārskats par ambulatorā pacienta iz-
meklēšanu/ārstēšanu,

 nosūtījums ambulatorā/stacionārā pa-
kalpojuma saņemšanai,

 izraksts-epikrīze,
 medicīnas klasifikatori. 

E-VESELĪBA
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lai veiktu maksājumus. Ārstiem jābūt droši un 
unikāli identificējamiem elektroniskā veidā, 
tātad katram ārstam būs sava elektroniskā 
identitāte, kas jāsargā ne mazāk droši kā ban-
kas kodi. Ārstniecības iestādēm tas nozīmē, 
ka būs papildus jānodrošina drošības sistēma 
savos risinājumos un jāizstrādā arī ar drošību 
saistītie procesi un dokumenti.

Vēl jāteic, ka e-veselības sistēma  nodrošina 
divu veidu elektroniskos recepšu numurus:
1.Jau minētos īstos e-recepšu numurus, kuru 

termiņš ir ir 24 stundas;
2. Pastāvīgos beztermiņa numurus, kas ir 

domāti situācijām, kad nav pieejama e-ve-
selības sistēma tiešsaistē, piemēram, kad 
ārsts apmeklē pacientu mājās. Ārsts šai 
situācijā izmanto papīra receptes veidlapu 
un uz tās ar roku uzraksta elektroniski 
piešķirto receptes numuru, ko e-veselības 
sistēma jau saglabājusi un gaida līdz brī-
dim, kad pacients ar šādu recepti dosies uz 
aptieku. Elektroniski  piešķirto receptes nu-
muru e-veselības sistēmā ievada aptiekas 
darbinieks un no ārsta izrakstītās papīra 
receptes aizpilda visu receptes formu elek-
troniski, pirms izsniegt pacientam zāles. 
Tātad e-veselības sistēma arī šajā gadījumā 
pārbauda, vai izsniegtais numurs sakrīt un 
kuram ārstam tas ir izsniegts.

E-VESELĪBA

E-receptes ieguvums
Tā ļauj samazināt kļūdu skaitu, kad recepte 

nav salasāma. Ārstam ir iespēja uzzināt, vai 
un kad pacients ir iegādājies zāles. Vairāku 
ārstējošo ārstu gadījumā ir iespējams novērst 
dažādu zāļu mijiedarbību un ar to saistītās 
komplikācijas. (sk. tab.)

Darbnespējas lapa
Pašlaik ārsts ņem papīra veidlapu, aizpilda 

un apstiprina ar savu parakstu un zīmogu. 
Turklāt A veida DNL par vienu un to pašu 
periodu pacients var saņemt arī pie vairā-
kiem ārstiem, jo valsts līmenī netiek veikta 
kontrole un uzskaite. Būtībā tagad nav arī 
zināms, cik lielus zaudējumus īslaicīgā 
slimošana rada darba devējiem, bet šādu 
datu pieejamība varētu būt labs arguments, 
valstiskā līmenī motivējot iedzīvotājus veikt 
vakcināciju vai citus preventīvos pasākumus. 
Piemēram, darba devējus varētu pārliecināt 
ar aprēķiniem, kādu atdevi dotu pretgripas 
vakcinācija, ja tie apmaksātu savu darbinieku 
un, iespējams, pat viņu bērnu potēšanu. Paš-
laik uzskaite ir tikai par B veida DNL, jo tās 
apmaksā valsts. 

Izrakstot DNL elektroniski, līdzīgi kā ar e-
recepti, tā kļūst par reālu DNL tikai tad, kad 
ir saglabāta e-veselības sistēmas datu bāzē 

un par to ir saņemts elektronisks apstipri-
nājums. Vispirms ārsts elektroniski aizpilda 
veidlapu un apstiprinājuma vietā to nosūta 
e-veselības sistēmai. E-veselības sistēma 
tiešsaistes režīmā piešķir katram DNL uni-
kālu numuru un, ja viss ir kārtībā, nosūta šo 
dokumentu atpakaļ ārstam jau ar piešķirto 
numuru. DNL numurs šai gadījumā ietver 
šādu informāciju – ārstniecības iestādes 
kodu, lapas veidu (A vai B), gadu un secīgu 
numuru, kuru gada ietvaros piešķir ārstniecī-
bas iestādei. 

IEGUVUMS
E-veselības sistēma būtiski samazinās 

nepamatotu iespēju izsniegt DNL ar atpaka-
ļejošu datumu (vispār to varēs izdarīt, bet ar 
būtisku pamatojumu). Informācija par DNL 
automātiski parādīsies arī Valsts ieņēmumu 
dienesta EDS sistēmā, kur tā būs pieejama 
darba devējiem, un tam vajadzētu būtiski 
samazināt visu iesaistīto pušu laiku DNL 
administrēšanai un atbilstošo nodokļu aprē-
ķinam par slimības periodu, tai skaitā par A 
veida DNL.

E-veselības koncepcijas pamatmērķis ir 
ārstniecības procesa informācijas apmaiņa 
un, pats galvenais, šīs informācijas pieejamība 
gan ārstam, gan arī pacientam. 

1. solis 2. solis 3. solis Aptiekā

Parastā 
recepte

Ņemam 
numurētu 
receptes 
veidlapu

Aizpildām 
recepti (ar 
roku vai ar 
datoru)

Apliecinām ar 
parakstu un 
zīmogu → 
recepte 
ir gatava 
lietošanai

Pacients uzrāda 
recepti papīra for-
mā. Saņem zāles. 
Ārsts nezina, vai 
pacients ir iegā-
dājies zāles

E-recepte

Sākot 
izrakstīt 
e-recepti, 
elektroniski 
tiešsaistē 
tiek piepra-
sīts receptes 
numurs

Aizpildām 
receptes 
formu 
elektroniskā 
veidā (ar 
datoru)

Nosūtām 
receptes formu 
elektroniskai 
apstiprināšanai 
tiešsaistes 
režīmā.

 Saņemam 
elektronisko 
apstiprinājumu 
→ recepte ir 
gatava lieto-
šanai

Pacients uzrāda 
savu ID dokumen-
tu – recepte ir 
saglabāta recepšu 
datu bāzē. 

Saņem zāles. 

e-veselības 
sistēmā parādās 
atzīme par zāļu 
saņemšanu, un to 
redz arī ārsts

Tabula

Mārtiņš Smilga, 
Nacionālā veselības dienesta E-veselības un 
starptautiskās sadarbības departamenta 
direktors 

«Visām ārstniecības iestādēm un aptiekām 
e-veselības sistēmas izmantošana būs obligāta 
jau no nākamā gada 1. janvāra. Tas attiecināms 
gan uz tām ārstniecības iestādēm, kas saņem 
valsts finansējumu un sniedz valsts apmaksātus 
veselības aprūpes pakalpojumus, gan privātām 
iestādēm, kas sniedz tikai maksas pakalpoju-
mus. Ārstiem, farmaceitiem un iedzīvotājiem 
būs pieejamas šādas e-veselības funkcionalitā-
tes:  darbnespējas lapu izrakstīšana un aprite, 

e-recepšu izrakstīšana un aprite, elektroniskās 
veselības kartes informācijas uzkrāšana un apri-
te (atsevišķi medicīniskie dokumenti).

Jau kopš 2014. gada 1. aprīļa notiekošā divu 
veidu testēšana, kurā iesaistītas ārstniecības 
personas un farmaceiti, palīdz NVD savlaicīgi 
sagatavoties reālajai e-veselības sistēmas iz-
mantošanai. Viena ir datu apmaiņas testēšana, 
kas paredzēta ārstniecības iestādēm/aptiekām, 
kas izmanto savas informācijas sistēmas un 
turpinās tajās darboties arī pēc e- veselības 
ieviešanas. Šajā gadījumā tiek veikta ārst-
niecības iestāžu/aptieku izmantoto sistēmu 
sadarbspējas izstrāde ar e-veselības sistēmām. 
Otra ir e-veselības portāla testēšana tiem, 
kuri neizmanto savas informācijas sistēmas 
un e-veselībai pieslēgsies caur šo portālu. Jau 
2014. gadā uzņēmums «Assistentis» ir noslēdzis 
līgumu ar NVD par e-veselības funcionalitātes 
testēšanu un šobrīd ir viens no aktīvākajiem 
datu apmaiņas pakalpojumu testētājiem.»

E-VESELĪBU JAU TESTĒJAM


